
VENUT/UDA

REF. MLG18791

899.000 € Àtic - Venut/uda
àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a
Axarquia
Espanya »  Màlaga »  Axarquia »  29780

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

168m²
Edificats  

268m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Elegant àtic amb jacuzzi al terrat en venda al centre de
Nerja

Àtic modern i luxós acabat de reformar a un alt nivell. Aquest habitatge es troba al
carrer de Granada, darrere de plaça Espanya ia només 2 minuts del famós Balcó
d'Europa i de la platja de Calahonda.

Aquest habitatge única té un ascensor des de l'entrada principal que arriba fins a
l'interior del pis, així com a la terrassa privada al terrat, el lloc perfecte per passar-ho
bé amb amics i família.

El pis consta d'un ampli rebedor que condueix a un saló lluminós, a una moderna
cuina oberta i totalment equipada amb una elegant illa i una mica més enllà, trobem
el menjador.

Hi ha tres dormitoris: el dormitori principal és gran i disposa de bany privat. Els altres
dos dormitoris comparteixen un bany familiar.

L'àmplia terrassa privada és l'espai més destacat de l'habitatge, ja que té tres
ambients diferents. Una de les zones compta amb un gran jacuzzi i una dutxa a l'aire
lliure, que després condueix a una zona chill-out amb escales que condueixen a la
zona més alta, que ofereix unes vistes espectaculars de 360 º al poble, a les
muntanyes i al mar. La terrassa del terrat està totalment equipada amb una cuina i
un bany que li estalvien el curt viatge de la planta baixa.

Aquesta luxosa habitatge està equipada amb calefacció central i aire condicionat,
calefacció per terra radiant, finestres de doble vidre i zona de bugaderia.

lucasfox.cat/go/mlg18791

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Jacuzzi, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Vistes, Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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